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ﺷﺎرﻣﯿﻦ ﻣﯿﻤﻨﺪىﻧﮋاد*
درخت دار ،میوه انتقام
 ســپیده ســحر نزده ،بر
ِ
روییــد و رقصید بر طناب ،جوانــی که امید مادری
بود برای طلب بخشــش .آن جوان دستوپابسته،
پیش از مرگ ،تنها با دو چشمش که آزاد میگشت،
نگاهی به پدر مقتول کرد و گفت» :اگر من ُکشتهام،
پس تو هم بُ ُکش! «؛ و این معادله خونبار ،در همان
ســحر ،تاریک و مجهــول ماند .علیرضــا تاجیکی
قصاص شد .این پرونده هم مانند یک سرخوردگی
تلــخ ،در دفتر جمعیــت امامعلی)ع( بــه یادگار
ماند .این رخداد من را به زمســتان  ۱۳۹۲میبرد.
مادری به ســراغم آمد و گفــت» :میدانم اولیای
دم فرزندم قصد بخشــش ندارند و من از آن اتاق
مرگ ،فرزندم را به تولدی دوباره دریافت نخواهم
کرد .میدانــم دوندگی دیگر فایده نــدارد ،تنها از
شما میخواهم «...با گفتن این جمله ،دستان مادر
ملتمس لغزان
به دستانم نزدیک شــد و چشمان
ِ
در اشــکش را به عمق نگاهــم دوخت؛ و دوخت
پذیرش خواستهاش .از
ســکوت
قلبم و لبانم را به
ِ
ِ
من خواســت به آخرین مالقــات فرزندش بروم و
به او بگویم دیگر امیدی برای زندهماندن نیســت
و آرامشــش دهم .نامش شهریار بود .از نوجوانی،
زیبا نقاشــی میکرد و در شــوِر جوانی و ناپختگی
۱۸ســالگی ،در یک درگیری لفظی کــه عادت هر
روزه خیابانهای این شهر است ،با غریبهای گالویز
میشــود و حاصلش ،قتلی ناخواســته میشود.
بــه مالقات میروم .در دلهره راهــی که از دروازه
زندان به درونش میرود ،سگهایی را محصور در
محوطهای میبینم که اگر محبوسی فرار کند ،آنها
را در پیاش آزاد میکنند .پارس سگها بر ضربان
قلبم مینشــیند .چقدر سخت اســت این مالقات
آخر .به اتاق شیشــهای وارد میشــوم .مینشینم.
جوانی رعنا وارد میشــود .همان لحظه که پیش
رویم بر صندلی مینشــیند ،دســتهایش را میان
دســتهایم میگیرم و میفشارم و تصویر مادرش
را از عمق چشــمانم به چشمانش میریزم .خشم
یأس نگاهــش ناگهان فرومینشــیند و مهربان
و ِ
میشــود .شــروع به صحبت میکنــم .صحبتی
که زیر نگاه نگهبان محافظ ،ســه ساعت به طول
میانجامد .میان کلماتم ،از دموبازدم نفسهایش
جان میگیرم .ضربــان قلب زندگی یک جوان چه
زیباســت و ســتودنی! انگار مادرش شــدهام و بر
تقدیر تلخ خود برای اینکم لعنت میفرســتم که
چــرا پذیرفتهام جــای یک مادر بنشــینم و الالیی
خواب مرگ بخوانم» .بودن یا نبودن؟ مســئله این
اســت ای فرزند .به شــرط آنکه بیرون این زندان،
رسم مردانگی برقرار باشد و بدی را با بدی جواب
ندهیــم .اگر بدی کردیم ،مســئولیتش را نزد خود،
پوست
خدایمان و مردمانمان بپذیریم؛ نه آنکه در
ِ
پست پلشتی ،مخفی شویم و جلوه خوبان بگیریم.
ِ
شهریار! تو یار این شهر شو با پذیرشت !...که تو یک
گناه کردی ،تقاصش را هم خواهی داد .با خونت،
خون خواهی شســت و تولدی مییابی در قیامتی
که کسی را بر گردن کسی حقی نیست و این نیکوتر
حق
از آن اســت که بیرون این زندان با هزار گناه و ِ
ناحقشــده بر گردنت ،به زیســتن ادامــه دهی«.
شــهریار من را ســخت در آغوش گرفت؛ آنگونه
کــه آغوش بودنم تا آن زمان که نفس میکشــم،
پر از درد و حســرت آغوش نبودن او شــده است.
چند روز بعد ،شهریار بر دار شد؛ درحالیکه سگان
محصور بهشدت پارس میکردند .حتما بار دیگری
محبوسی رسته است.
*مؤسس جمعیت امامعلی)ع(

 -۱۲خــدای دروغیــن -دســتور -زیارتکننــدگان
 -۱۳نویســنده فرانســوی کتاب قــرارداد اجتماعی-
چوپــان -داالنــه  -۱۴مرحوم -نقاب – ســال ناتمام!
 -۱۵پسندیده -درسدادن – آبگیر.
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افقی:
 -۱مبــارز -ماده اولیه چســب و رنــگ -مقابل
آوردن  -۲دروازهبــان -باقــی گذاشــتن -فیلمــی
ســاخته داریــوش مهرجویــی  -۳دارای نقــش و
نگار -نهایــی -قالب کمربنــد  -۴همدم و مونس-
عظمــت -اثرگــذاری  -۵تکــرار حــرف دوازدهم
الفبا -میوهای شــبیه شاهتوت -گوشهای در دستگاه
ماهور -پراکندگی  -۶باقیمانده حاصل از ســوختن
چوب -اشاره به نزدیک -از دین برگشته  -۷سربهراه-
انقبــاض شــدید عضــالت – معادل فارســی ژتون
 – ۸بازیگر مرد فیلم زیر ســقف دودی  -۹آســمان
بیابر -پیشــرفته و مــدرن -دیروز عــرب  -۱۰قاب
عینــک -فرمانده -چند وزیر  -۱۱بله آلمانی -اقامت
گزیدن -قطعه موســیقی برای سه نوازنده -یک دور
بازی تنیس  -۱۲واحد طول روسی معادل  ۱۰۶۷متر-
ناپاک -تکیهکردن  -۱۳پرستار -اقیانوس کبیر -واحد
پول اتحادیه ارزی اروپا  -۱۴ساختوپاخت -قطعی
برای کتاب -ســوره زنان  -۱۵پایتخت هندوســتان-
شانهبهسر -آبی که بر اثر سیل جاری شود.
عمودی:
 -۱درندهای شــبیه یوزپلنــگ -بیش از حد نیاز-
پیش  -۲عالمت اختصاری نســخه بدل -ارتعاش-
محصــول  -۳مقابل ســردی -به طــور یکپارچه و
کامــل -پیغمبــر  -۴پیمــان تجــارت آزاد آمریکای
شــمالی -نام تعــدادی از فراعنه مصــر قدیم بود-
پیشــوند ســلب  -۵نیم صدای ســگ -برافروخته-
نوعی پارچه از الیاف گیاهی  -۶خندهرو -ســزاوار و
درخور -مقام و رتبه  -۷بندگی -ضربهای در تنیس

روی میــز -طلق نســوز  -۸انبار مهمــات -رایگان-
نتیجه و حاصل  -۹نوعی انرژی -رنگ نشانگر عشق-
قامت  -۱۰فراموشــی -از مذاهب اهلسنت -افراشته
 -۱۱نــوزاد -پایتخــت ویتنــام -همداســتان رامیــن

نگاهمان میکند» :نمیدانم چرا وقت فکرکردن به
اعدام نیکان ،حیاط بــزرگ خانهمان در دِهونک یادم
میآمــد .آرمین ۹ســاله بود و نیکان ۱۱ســاله .توی
حیاط میدویدند و دعوا میکردند .یکبار ســر توپ
بــازی ،آرمین نیــکان را هل داد و بچــه زمین خورد
و ســرش شکست .هر دویشــان را به آغوش کشیده
بودم و نفســم بند آمده بود .مادر نیکان سر کار بود،
هر دو را بردم بیمارســتان ،آرمین را وادار کردم برود
پیش دکتر و بگوید من سر پسر همسایه را شکستم و
میخواهم شما او را درمان کنید .آرمین ترسیده بود
و مــدام میگفت من را زندان میبرنــد .پایش را به
زمین میکشــید ،دستش سرد بود ،رنگش پریده بود.
دســتش را گرفته بود به دســتگیره یکی از اتاقهای
بیمارستان و حاضر نمیشد جلو برود .آن روزی هم
که نیکان بچهام را زد ،توی بیمارســتان که مستأصل
دیدمــش ،همان روز جلوی چشــمم آمد .آمد جلو،
پلیس هم بود ...گفت :خاله ،به خدا نمیخواســتم
اینطوری بشــه .تو میدونی من الت نیستم ...خاله
من زدم آرمین رو ...حاال تو بگو چیکار کنم؟«.
چهار مــاه بعــد از کشتهشــدن آرمیــن ،بعد از
تشــکیل دومین دادگاه ،نیکو به وکیلشــان میگوید
میخواهــد رضایــت بدهد .با گلدونــه و ارغوان به
دادســرا میرود و رضایت میدهــد .گلدونه بعد از
این اتفاق از ایران میرود ،نیکان هم میرود شــمال،
درســش را نصفهونیمه رها میکنــد .اما نیکو هرگز
حاضر نمیشــود او را ببیند .ارغــوان میگوید» :این
ســختترین تنبیــه برای نیــکان بود؛ خانــوادهاش
طردش کردند ،گلدونه از او متنفر شد و صمیمیترین
دوســتش هم مرد .کشــتن نیــکان دردی از ما دوا
نمیکرد ،برادرم زنده نمیشــد ،مــادر نیکان عزادار
میشــد و گلدونه که تــوی قلب آرمین بــود ،نابود
میشــد .قسمت ما این بود .بدون هیچ چشمداشتی
بخشــیدیم و در ازای آن خواســتیم هیچ وقت ،هیچ
کجای جهان نیکان را نبینیم«.
محبوبه
کمی تندمزاج است؛ اما اینها نمیتواند ذرهای از
مهربانی او کم کند .قصه محبوبه را کمتر کسی است
که نداند .زنی که با لباس رنگی ،سحرگاه اعدام ،برای
کشیدن چهارپایه زیرپای قاتل برادرش به زندان رفته
بــود؛ آن روز به خاطر صدای فلوت غمگین محکوم
دیگری ،پای اعدام قاتل برادرش را میبخشد و باعث
میشود که ســینا ،نوازنده فلوت هم بخشیده شود.
اما چند ســال بعد ،ساعت پنج صبح ،سینا در خواب
آب دهانــش در گلویش میپرد و خفه میشــود و

قاتل برادر محبوبه نیز در تصادفی جانش را از دست
میدهــد .محبوبــه عزیزترین برادرش بهــروز را در
دعوایی درمحلهشان در یافتآباد از دست میدهد.
بهروز ۲۱ســاله ،با چاقویی که علی به قلبش میزند
از دنیا میرود و محبوبه همان روزها قسم میخورد
انتقام خون برادرش را از علی بگیرد.
محبوبه میگوید» :پــدر و برادرهایم اختیار را به
من داده بودند .مادرم کــه به رحمت خدا رفته بود
و من خودم بهروز را بــزرگ کرده بودم ،حق مادری
داشــتم و پدرم میدید چقدر نابود و ناامیدم .کسی
جرئت نداشــت درباره بخشش حرف بزند .جملهام
این بود» :علی را مثل ســگ میکشم« .یادم میآید
حتــی رفتار تنــدم باعث دلخوری روحانی مســجد
محل شــده بود ،باورم نمیشد کسی رویش بشود از
من بخواهد که قاتل برادر جوان و ناکامم را ببخشم.
آدمهایــی که به خانه میآمدند را با دلخوری بیرون
میکردم ،تا آخرین لحظــه حتی پای چوبهدار وقتی
علی التماس میکرد ،به او گفتم» :خفه شــو علی،
مثل سگ میکشمت« .باورم نمیشد رفیق صمیمی
بهروز که تمام عکسهایشــان با هم بود ،سر هیچ و
پوچ برادرم را به سینه قبرستان کشانده و اینکه از من
میخواســتند او را ببخشم ،برایم عجیبتر بود .حاال
که به  ۱۰ســال پیش ،روز اجرای حکم فکر میکنم،
انگار ایــن روزها را باور نمیکنم .بــاور نمیکنم که
حــاال خودم بــرای گرفتــن رضایت بــه خانه مردم
مــیروم و بــه آدمهایی که سرشــار از کینه و نفرت
شــدهاند و میپرسند مگر میشود بخشید ،میگویم:
بله میشود ...من بخشیدهام. ...
با شــنیدن صدای نیلبک سینا که او هم در دعوا
جوانی را کشته بود ،قلب محبوبه آرام میشود ،هم
رضایت او را میگیرد و هم از خون برادر میگذرد .او
میگوید» :علی را به خاطر ســینا بخشیدم ،اما قلبم
آرام نبود ،یادم میآید فردای بخشــش خواب مادرم
را دیــدم ،قهر بود بــا من ،تا مدتهــا فکر میکردم
مادرم راضی نیســت ...اما حاال که بــه همراه چند
فعال مدنی دیگر بــرای رضایتگرفتن میروم ،برای
منــی که اعدامها را از نزدیک دیدهام ،میدانم خون،
خون را نخواهد شســت .«...ســاعت سه نیمه شب
هر چهارشــنبه ،جلوی زندان رجاییشــهر ،آدمهای
رنگپریــده قرآنبهدســتی که عزیزشــان در پشــت
میلههــا آماده مرگ میشــود ،یادآور خــود جهنم
اســت .محبوبه تأکید میکند» :من این جهنم را حاال
زیاد میبینم ،اما خوشــحالم کــه آتش به هیزمش
ندادم.«...
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ایکسانی که ایمان آوردهاید! درباره کشتگان بر شما
قصاص نوشته شــده است ،آزاد در برابر آزاد و برده
در برابر برده و زن در برابر زن ،پس کسی که از طرف
برادرش )ولّــی مقتول( چیزی ]از حق قصاص[ به او
بخشیده شــود باید ]پرداخت دیه را[ بهطور شایسته
دنبال کند و آن را با خوشرفتاری به او بپردازد ،این
تخفیف و رحمتی اســت از جانب پروردگارتان ،پس
تعدی کرد برای او عذابی دردآور
هرکس بعد از این ّ
خواهد بود.
آیه  ۱۸۷سوره بقره
نیکو
در کمرکــش خیابــان اورامــان ،در ســهروردی
جنوبی ،ســاختمان بلند ســنگی قدیمی اســت که
نیکو و دخترش ارغــوان در آن زندگی میکنند .حاال
مدتهاست که آرمین از کوچه باال نمیآید ،ماشینش
را پارک نمیکند و از پلههای خانه قدیمیشــان باال
نمیرود .نیکو اما هنوز ســاعت پنــج هر روز جلوی
پنجره میایستد ،پردههای خانهای را که در تمام این
سالها حتی یک پر در آن جابهجا نشده کنار میزند،
احتماال خانم خاچاتوریان از حیاط ،مادر مســتأصل
را نگاه میکند و دســتی تکان میدهد و سر انباشته
از موی ســپیدش را تکان میدهد و گلهای باغچه
تنکشان را باال و پایین میکند.
ارغوان میگوید قصه هر روزشــان تکراری است.
زمان در  ۱۲مهر ســال  ۹۱برای خانواده کوچکشــان
میایســتد و ارغوان هرچه تالش میکند ،نمیتواند
حتی یک ســاعت زمان را جلو ببــرد .مادر میگوید
مرگ تنها پســرش را درســت همان روزی که گفتند
آرمین بــه خانه برنمیگــردد ،پذیرفتــه .همان روز
چهارشــنبه آرامی که آرمین در پارک ملت از نیکان،
دوســت بچگیهایــش ،چاقو خورد و مــادر ،چهار
ســاعت بعد ،جنازه بیجان پســرش را در اورژانس
بیمارســتان هاشــمینژاد روی تخت پر از خون دید.
امــا هنوز که هنوز اســت ،بیهوا و ناخــودآگاه میز
را بــرای آرمیــن میچیند ،در اتاقش را که همیشــه
خدا قفل اســت ،باز میکند ،پنجرههــا را باز میکند
که هوای اتاق عوض شــود ،کامپیوتر پســر را روشن
میکند همان موســیقی همیشگی در اتاق میپیچد،
روی تخت دراز میکشــد و روتختــی را که حاال پنج
ســال است ن ُ
َشسته ،در آغوش میکشد؛ پارچهای که
بوی تن پسرش را میدهد.
قصه دعوا از شــش ماه پیــش از آن روز پاییزی
شــکل میگیرد .همــان روز تولد ،همان روز جشــن
تولد ۲۷ســالگیاش که او اعالم کــرد میخواهد با
»گلدونــه« خواهر نیکان ازدواج کند .یک احســاس
دوطرفه جدی بین گلدونــه و آرمین که حاال بعد از
دو سال اعالم عمومی شد .آرمین آن روزها پایاننامه
کارشناسیارشــد خود را در رشته حقوق مینوشت.
اما انگار به مذاق نیکان خــوش نمیآمد .دعواها و
یکیبهدوها آنقدر ادامه پیــدا میکند تا به  ۱۲مهر
میرسد .یک روز قبل از مراسم خواستگاری .نیکان،
آرمین را بــه پارک ملت دعوت میکنــد و همانجا
درگیری فیزیکی بین دو رفیق ۱۷ســاله روی میدهد
و در یک لحظه ،دو زندگی نابود میشــود؛ آرمین از
دست میرود و نیکان هم میشود قاتل.
پشت میز آشپزخانه نشستهایم ،نیکو آرام و متین
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مرگ علی و سینا بعد از بخشش از طرف خانواده
مقتــوالن ،روایت دیگــری دارد .دوســتان محبوبه
و البتــه آنهایی که خانواده ســینا را میشــناختند،
میگویند نه محبوبه از ته دل علی را بخشید و نه آن
خانواده سینا را ...آنها نتوانستند معنی عاقبتبخیری
را بچشند. ...
عابد
عابــد  ۳۵ســال در آموزشوپــرورش خدمــت
کرده ،در ۱۵ســالی که بازنشسته شده ،هنوز که هنوز
است معلمهای مدرسه شــرافت به او سر میزنند.
خدمتگــزار آرام و بیســروصدایی که  ۱۸ســال در
خانه ســرایداری مدرسه شــرافت زندگی کرد و بعد
از بازنشســتگی به خانهای دو کوچه باالتر از مدرسه
نقــل مکان کــرد .عابد بــود و چهار پســر .محمد و
مهدی ،دوقلوهــای عزیزش و حســین و مصطفی،
دو پســر دیگرش .محمد که در ســربازی و در دعوا
با همخدمتیاش کشــته شــد ،مهدی قــل بزرگتر،
افسردگی گرفت .حســین و مصطفی جنازه برادر را
در حسینیه شهرشان شستوشو دادند و با کفنی که
مادر از کربال برای خودش آورده بود اما قسمت پسر
کوچکش شد ،او را به خانه ابدی فرستادند.
روبهرویمان نشسته ،ســرش را به پشتی ترکمنی
تکیه داده و عکس پســرش را نــگاه میکند .دور تا
دور عکس را مثل عکس شهدا در خانههای قدیمی
دوران جنــگ گل مصنوعی چســباندهاند .مهدی در
حیاط نشســته و با چرخ موتورش ســرگرم اســت،
حسین کربالســت و مصطفی پسر ششماههاش را
برای واکســنزدن به دکتر برده .مــادر بچهها ،بعد
از مــردن محمد دوام نمــیآورد ...عابــد میگوید:
»شــب چهلم خوابید و دیگر بلند نشد ...آنقدر توی
ســینهاش زده بود که دکتر گفت برای همین سکته
کرد .رگ قلبش پاره شده بود ...آن پسر ،هم بچهام را
کشت و هم زنم را.«...
چرا اعدام نکردی؟ این را که میپرسیم ،صورتش
را مــیدزدد و میگویــد» :خــدا میزنــد ...من چه
کارهام؟ اگــر این بچه زندگی ســعادتمندی داشــته
باشد ،حتما خدا خواســته و او فرد خوبی است ،اگر
هم عاقبتبخیر نشــود ،خدا جزایش را میدهد .من
چه کارهام درباره زندگی او تصمیم بگیرم؟«.
دعوا سر شــیفت نگهبانی بوده .میگویند محمد
تب داشــته و زودتر از موعد شــیفت را ترک میکند،
همین باعث میشــود قاتل او که پنــج دقیقه دیرتر
برای تحویلگرفتن شــیفت میرسد ،به جای محمد
توبیخ شــود ...نام قاتل مسعود اســت ...مسعود با
عصبانیت سراغ محمد میرود که تب داشته ،آنجا با
هم حرفشان میشود ...عابد میگوید» :مسعود توی
دادگاه حرفی زد که آتشــم زد ...توی سرما داغ کردم
و نفهمیدم کی اســلحه را کشیدم «...آنقدر حالش
بد میشــود که محمد ۱۸ســاله را تیرباران میکند.
عابــد میگویــد» :من در این  ۱۰ســال لباس ســیاه
پســرم را درنیاوردم ،اما نمیدانــم محمد به او چه
گفته که حالش آنقدر بد شــده ،من که آنجا نبودم
قضاوت کنم ...گذاشتم پنج سال در زندان با خودش
فکــر کند و بعد رضایــت دادم ...پدرش آمد و گفت
تمــام زندگیاش  ۵۰میلیون اســت ،یک خانه و یک
ماشین در ســراب ...گفت این  ۵۰میلیون را میدهد
که به اســم محمد یک علم بزرگ بسازند در هیئت
ســرابیها ...من گفتم علم به چــه دردم میخورد؟
بچههایت را آواره کنی برای علم به اســم پســرم؟
گفتم فقط برو و فکر کن کجای کارت به بچهات نان
حالل ندادی ...کاش فکرش را بکند ...میکند؟«.
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قانونهاي حل جدول سودوکو:
 -۱در هر سطر و ستون باید اعداد یك
تا  ۹نوشته شود .بدیهي است که هیچ
عددي نباید تکرار شود.
 -۲در هر مربع  ۳×۳اعداد یك تا  ۹باید
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید
تکرار شود.

ﺳﻮدوﮐﻮ 1890
سودوکو
سودوکو  Sudokuیك واژه ترکیبي
ژاپني به معناي عددهاي بيتکرار
است و امروزه به جدولي از اعداد
گفته ميشود که به عنوان یك
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي
مختلف به چاپ ميرسد.

 علیرضــا رفــت! علیرضایــی که یــک بار در
۱۵ســالگی طعم تلــخ بیعدالتی را چشــیده و
ناعادالنه گناه ناکرده را به گردن گرفته بود.
مــا از حقوق شــهروندی صحبــت میکنیم و
از حقــوق یک زندانــی زیر  ۱۸ســال! حقوق یک
زندانی که تا یک ســال پیــش در کانون اصالح و
تربیــت طوری رفتــار کرد کــه خانوادههای دیگر
زندانیان از وجود او در کنار فرزندانشــان احساس
امنیت و اظهــار ميکردند او بــا روحیهای آرام و
متین بهترین مشــاور برای فرزندانمــان در کانون
اســت .حاال بگذریــم از رضایت مــددکار و دیگر
مســئوالن در زندان و کانــون از علیرضای نجیب
و ســربهراه که نهتنها در دوره شــش سال حبس
هیــچ ناهنجاریاي در رفتارش دیده نشــد که به
آموزش موســیقی و دروسش نیز با عشق و عالقه
میپرداخت.
در عجبم از مسئوالنی که علیرضا را در آخرین
لحظــات زندگیاش از کمتریــن حقوقش محروم
کردند؛ از مالقــات حضوری و درآغوشکشــیدن
مادر و پدر و عزیزانش! و فقط به یک مالقات کابین
بســنده کردند و باز مســئوالنی که بهجای اینکه
طبق ماده هفت حقوق زندانی حداقل  ۴۸ساعت
قبــل از اجــرای حکم به وکیل یــا خانواده اطالع
دهند ،به چند ساعت قبل بسنده کردند! حتی حق
دیدار خانواده اولیــای دم را در لحظه آخر از آنها
گرفتند که در اغلب اوقات بسیار تأثیرگذار است و
خانواده میتواند در واپســین لحظات به دست و
پایشان افتاده و طلب بخشش کند.
دیروز میتوانســت برای همــه یک روز خوب

باشــد اگر مادری بهجای یک قلــب زنگارگرفته از
درد ناشی ازدستدادن فرزندش فقط اجازه ورود
ذرهای نور بخشش را به قلبش میداد؛ یقینا اولین
کســی که از این دریای بیکران بخشش بهرهمند
میشد ،فرزندش بود.
او یک مادر بود؛ شاید هم با خود جنگید و شاید
هم نه که ببخشــد یا نبخشد؛ حتی اگر کوچکترین
شکی درباره قاتلبودن علیرضا داشته ،او میداند
و وجدان خودش و این حق را قانون به او داده بود
و او هم از حقش اســتفاده کرد! اما چطور اســت
که قضات محترم ما هنوز هم بر این باور نیســتند
که کودکان در سنین کودکی با هم برابرند و دارای
یک میزان رشــد عقلی اجتماعی هســتند؛ حال با
تفاوتهای نهچندان آشــکار ،که یکی را در مقابل
گناهی که مرتکب شده مستوجب اعدام و دیگری
را مبــرا بدانیم .ای کاش میشــد جامعــه درباره
کودکان بهجای رواداشــتن این همه خشم ،کنترل
آن را در زمان الزم میآموخت؛ شــاید دیگر شاهد
تکرار داستانهایی تلخ از این دست نمیشدیم.

